
 

เคร่ืองโกนขนไฟฟาเปยก

และแหง

Shaver series 9000

  ใบมดี V-Track Precision

หัวโกน ContourDetect 8 ทิศทาง

SmartClean System Plus

เครื่องกนัขน SmartClick Precision

 

S9111/26 สมบรูณแบบทกุขั้นตอน
โกนเสนขนไดมากขึ้นอกี 20% ในการเคลื่อนครั้งเดยีว

เคร่ืองโกนหนวด Shaver ซีร่ีส 9000 เปนเคร่ืองโกนหนวดที่ทนัสมัยที่สุดของเราเทาที่เคยมีมา เทคโนโลยี

Contour Detect อนัเปนเอกลกัษณชวยใหคุณสามารถโกนขนในทกุพื้นผวิบนใบหนาของคุณไดอยางนาทึ่ง

และระบบ V-Track ชวยจัดเสนขนใหอยูในตาํแหนงที่สามารถโกนไดดทีี่สุดเพื่อผลลพัธที่ใกลเคียงกบัที่คุณ

ตองการมากที่สุด

การออกแบบเพื่อความสมบูรณแบบ

ใบมีดนาํเสนขนไปยงัตาํแหนงที่โกนไดแนบสนทิอยางสมบรูณแบบ

หวัโกนยดืหยุน 8 ทศิทาง เพ่ือผลลพัธที่ยอดเยี่ยม

การโกนหนวดท่ีแสนสบาย

โกนแบบแหงใหความรูสึกสบาย หรือโกนแบบเปยกที่ใหความรูสึกสดช่ืนAquatec

ใชงานงาย

ไอคอนที่ทนัสมัยชวยใหสามารถใชงานฟงกชันตางๆ ไดงาย

โกนแบบไรสายไดนานถงึ 50 นาท ีหลงัจากชารจเพียง 1 ช่ัวโมงเทานั้น

ลางเคร่ืองโกนหนวดผานกอกนํ้าได

รับประกนั 2 ป

ไดมากกวาการโกนหนวด

ดแูลเคร่ืองโกนหนวดของคุณใหเหมือนใหมดวย SmartClean

เคร่ืองกนัขนแบบคลกิสําหรับการเลม็หนวดและจอนที่ดเียี่ยม
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ไฮไลต

ระบบใบมดี V-Track Precision

โกนไดแนบสนทิดวยใบมีด V-Track Precision จะนาํเสนขน

แตละเสนไปสูตาํแหนงการตดัที่ดทีี่สุด ไมเวนแมแตเสนที่เอนราบ

กบัผวิหรือในระดบัความยาวที่แตกตางกนั สามารถโกนขนไดใกล

โคนเสนขนมากข้ึน 30% ในการเคลื่อนไหวที่นอยคร้ังกวา จงึ

เปนการรักษาสภาพผวิของคุณใหอยูในสภาพที่ดี

หัวโกน ContourDetect 8 ทิศทาง

เคลื่อนที่ไปตามสวนโคงของใบหนาและลาํคอไดอยางแนบสนทิ

ดวยหวัโกน ContourDetect 8 ทศิทาง คุณจะโกนขนไดมาก

ข้ึน 20% ทกุคร้ังที่เคลื่อนผาน เพ่ือการโกนหนวดที่หมดจดและ

เกลี้ยงเกลา

Aquatec แบบเปยกและแหง

เลอืกวิธกีารโกนที่คุณช่ืนชอบ คุณสามารถเลอืกการโกนแบบแหง

และสบายที่ทาํไดอยางรวดเร็ว หรือจะเลอืกการโกนแบบเปยก

ดวยเจลหรือโฟมระหวางอาบนํ้าดวยซลี Aquatec แบบเปยกและ

แหง

SmartClean System PLUS

เพียงแคกดปุม SmartClean จะทาํความสะอาด หลอลื่น และ

ชารจเคร่ืองโกนของคุณ จงึทาํใหเคร่ืองมีประสิทธภิาพสูงสุดอยู

เสมอสําหรับการใชงานในทกุๆ วัน

เครื่องกนัขน SmartClick Precision

คลกิเปดเคร่ืองกนัขนอยางแมนยาํที่ออนโยนตอผวิเพ่ือตกแตงรูป

ลกัษณของคุณเปนข้ันตอนสุดทาย ซึ่งเหมาะอยางยิ่งสําหรับการ

เลม็จอนและแตงหนวดเคราของคุณ

สญัญาณไฟ LED 3 ระดบั

จอแสดงผลที่ทนัสมัยจะแสดงขอมูลตางๆ เพ่ือใหคุณสามารถใช

ประโยชนจากเคร่ืองโกนหนวดไดสูงสุด: - สัญลกัษณแสดง

แบตเตอร่ี 3 ระดบั - สัญลกัษณแสดงการทาํความสะอาด -

สัญลกัษณแสดงแบตเตอร่ีออน - สัญลกัษณเตอืนการเปลี่ยนหวั

โกน

โกนหนวดแบบไรสายไดนานถงึ 50 นาที

ระบบชารจไฟข้ันสูงที่ใหทางเลอืกถงึสองรูปแบบ: ชารจเพียง 1

ช่ัวโมง สามารถใชงานไดนานถงึ 50 นาท ีหรือชารจแบบรวดเร็ว

สําหรับการโกนหนวดเพียงคร้ังเดยีว เคร่ืองโกนหนวด Series

9000 ทกุรุน ประกอบดวยแบตเตอร่ีลเิธยีมไอออนที่ใชพลงังาน

ไดอยางมีประสิทธภิาพและยาวนาน เคร่ืองโกนหนวดไดรับการ

ออกแบบใหทาํงานในแบบไรสายเทานั้น เพ่ือความปลอดภยัของ

คุณเม่ือใชงานในสภาพแวดลอมที่เปยกแฉะ แมกระทั่งตอนอาบ

นํ้า

เครื่องโกนหนวดสามารถลางน้ําได

เพียงเปดหวัโกนแลวนาํไปลางผานกอกนํ้า

แข็งแกรง ทนทาน

เรารับรองเคร่ืองโกนหนวด Philips รุนนี้ดวยการรับประกนั 2 ป

เคร่ืองโกนหนวด Series 9000 ของเราออกแบบมาโดยเนน

ประสิทธภิาพและความทนทานในการใชงาน รับประกนัเลยวา

คุณจะสามารถโกนหนวดไดอยางหมดจดและเกลี้ยงเกลาทกุคร้ัง

iF DESIGN AWARD 2015

Shaver series 9000iF DESIGN AWARD 2015
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รายละเอยีดเฉพาะ

ประสทิธภิาพการโกน

ระบบการโกน: ระบบใบมีด V-Track Precision, ระบบ

Super Lift & Cut

Contour Following: หวัโกน ContourDetect 8 ทศิทาง

SkinComfort: AquaTec แบบเปยกและแหง

อปุกรณเสรมิ

SmartClean PLUS: ทาํความสะอาด, เปาแหง, ชารจ, หลอลื่น,

ตลบัทาํความสะอาด (ใหมาพรอม)

SmartClick: ที่กนัจอน

กระเปา: กระเปาพกพา

ใชงานงาย

จอแสดงผล: แสดงระดบัแบตเตอร่ี 3 ระดบั, สัญญาณแสดงการ

ทาํความสะอาด, เคร่ืองหมายแสดงแบตเตอร่ีออน, สัญญาณเตอืน

การเปลี่ยนหวัโกน, สัญญาณระบบลอ็คสําหรับพกพา

การทําความสะอาด: สามารถลางนํ้าไดทั้งหมด

การออกแบบ

ส:ี สีฟาเกลเชียรบลู

ท่ีจบั: ดามจบัออกแบบตามหลกัสรีระศาสตร

กาํลงัไฟ

ประเภทแบตเตอรี่: ลเิธยีมไอออน

เวลาในการใชงาน: 50 นาท ี- การใชงาน 17 คร้ัง

การชารจ: ชารจไฟจนเตม็ 1 ช่ัวโมง, การชารจดวนสําหรับการ

การชารจ: ชารจไฟจนเตม็ 1 ช่ัวโมง, การชารจดวนสําหรับการ

โกน 1 คร้ัง

ระบบเลอืกแรงดนัไฟฟาอตัโนมตั:ิ 100-240 V

การใชกระแสไฟฟาสงูสดุ:

9 วัตต

พลงังานขณะสแตนดบาย: 0.1 วัตต

บรกิาร

รบัประกนั 2 ป: ใช

หัวโกนสาํหรบัเปลี่ยน: เปลี่ยนทกุๆ 2 ปดวย SH90

* โกนเสนขนไดมากข้ึนอกี 20% เปรยีบเทยีบกบั SensoTouch
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